
 

 

 
Úvod 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť jednotný postup colných úradov pri vydávaní povolení na zjednodušené colné 
konanie s výnimkou colného režimu tranzit a centralizované colné konanie.  
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1. diel Základné právne predpisy a vymedzenie základných pojmov 
(2) Toto nariadenie vychádza z nasledujúcich právnych predpisov: 

a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Únie v platnom znení (ďalej len „Colný kódex“), 

b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu únie v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie“), 

c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“), 

d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 z 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, 
keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 
v platnom znení (ďalej len „Nariadenie o prechodných ustanoveniach“), 

e) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Colný 
zákon“), 

f) vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   

g) smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení 
smernice 92/12/EHS. 

 
(3) Na účely tohto nariadenia sú vymedzené nasledovné pojmy: 

a) colné územie je colné územie Únie upravené ustanovením čl. 4 Colného kódexu, 
b) územie tretích štátov je územie, ktoré nie je  súčasťou colného územia Európskej únie (ďalej len „Únia“), 
c) colné vyhlásenie (ďalej len „CV“) je úkon definovaný v ustanovení čl. 5 ods. 12 Colného kódexu, 
d) zjednodušené colné vyhlásenie je CV špecifikované v ustanovení čl. 166 Colného kódexu, 
e) zápis do evidencie deklaranta je úkon špecifikovaný v ustanovení čl. 182 Colného kódexu, 
f) centralizované colné konanie je konanie špecifikované v ustanovení čl. 179 Colného kódexu, 
g) obchodný doklad je napr. faktúra, proforma faktúra, colná faktúra, dodací list, konosament a pod.,  
h) zúčtovacie obdobie je obdobie určené colným úradom nepresahujúce 31 dní, počas ktorého dochádza 

k prepúšťaniu tovaru do príslušného colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia alebo 
zápisom do evidencie deklaranta, 

i) colný dlh a iné platby je suma dovozného alebo vývozného cla a iných platieb/poplatkov (DPH, SPD) platených 
v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, 

j) dodatočné CV je CV špecifikované v ustanovení čl. 167 ods. 1 Colného kódexu, 
k) dodatočné CV všeobecnej povahy sa vzťahuje na jedno zjednodušené CV a je podané najneskôr do desiatich 

dní po prepustení tovaru,  
l) dodatočné CV periodickej povahy sa vzťahuje na jedno zjednodušené CV v rámci zúčtovacieho obdobia podané 

najneskôr do desiatich dní po skončení zúčtovacieho obdobia, 
m) dodatočné CV súhrnnej povahy sa vzťahuje na všetky zjednodušené CV podané v rámci celého zúčtovacieho 

obdobia podané najneskôr do desiatich dní po skončení zúčtovacieho obdobia, 
n) sprievodné doklady sú doklady špecifikované v ustanovení čl. 163 Colného kódexu; predloženie sprievodných 

dokladov pri zjednodušenom colnom konaní je uvedené v ustanovení čl. 167 Colného kódexu,  
o) zúčtujúci colný úrad je pobočka colného úradu uvedená v povolení ako miestne príslušná na podanie 

dodatočného CV, 
p) prepúšťajúci colný úrad je príslušný colný úrad pre podanie zjednodušeného CV alebo colný úrad, v ktorého 

územnom obvode sa uskutočňuje zápis do evidencie deklaranta, 
q) spolupracujúci colný úrad je colný úrad v inom členskom štáte dotknutý vydaním povolenia v súvislosti 

s uplatňovaním centralizovaného colného konania, 
r) havarijný stav je doba, počas ktorej je nefunkčné aplikačné programové vybavenie Integrovaná správa systému 

taríf deklaračný systém (ďalej len „APV ISST DS“), 
s) deklarant je osoba definovaná v ustanovení čl. 5 ods. 15 Colného kódexu, 
t) colný režim je režim uvedený v ustanovení čl. 5 ods. 16 Colného kódexu,  
u) osoba usadená na colnom území Únie je fyzická alebo právnická osoba definovaná v ustanovení čl. 5 ods. 31 

Colného kódexu, 
v) stála prevádzkareň je stále miesto podnikania definované v ustanovení čl. 5 ods. 32 Colného kódexu, 
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w) držiteľ povolenia je osoba, ktorej bolo vydané povolenie v súlade s ustanovením čl. 166 ods. 2 alebo čl. 182 
Colného kódexu,   

x) colný úrad dohľadu je colný úrad definovaný v ustanovení čl. 1 ods. 36 písm. b) Delegovaného nariadenia, 
y) zjednodušené colné konanie je uplatňovanie zjednodušeného CV uvedeného v ustanovení čl. 166 Colného 

kódexu alebo zápisu do evidencie deklaranta uvedeného v ustanovení čl. 182 Colného kódexu, 
z) povolenie AEO je povolenie schválený hospodársky subjekt. 

 
2. diel        Žiadosť o vydanie povolenia pre zjednodušené colné konanie 

(4) Pre uplatňovanie zjednodušeného colného konania colný úrad vydá rozhodnutie o povolení na  
a) pravidelné používanie zjednodušeného colného vyhlásenia (čl. 166 ods. 2 Colného kódexu), 
b) podávanie colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta (čl. 182 Colného kódexu). 
Pravidelným používaním zjednodušeného CV sa rozumie opakované podávanie CV príslušnému colnému úradu 
v spravidla rovnakých časových intervaloch, niekoľkokrát za jeden deň. 

 
(5) Žiadosť pre uplatňovanie zjednodušeného colného konania sa podáva na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 12 

Nariadenia o prechodných ustanoveniach, colnému úradu miesta, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na 
colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má 
povolenie vzťahovať (čl. 22 ods. 1 tretí pododsek Colného kódexu). Hlavná účtovná evidencia na colné účely, ako sa 
uvádza v ustanovení čl. 22 ods. 1 treťom pododseku Colného kódexu je tá účtovná evidencia, ktorú colné orgány 
považujú za hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely a ktorá colným orgánom umožňuje dozerať na všetky činnosti, na 
ktoré sa vzťahuje príslušné povolenie, a monitorovať ich. Existujúce obchodné, daňové a iné účtovné doklady žiadateľa 
môžu byť akceptované ako hlavná účtovná evidencia na colné účely, ak slúžia na uľahčenie audítorských kontrol. Ak na 
základe uvedeného nie je možné určiť príslušný colný úrad, stáva sa colným úradom príslušným pre vydanie 
rozhodnutia o povolení colný úrad miesta, kde sa uchovávajú alebo sú prístupné záznamy a dokumentácia žiadateľa, 
ktorá colnému úradu umožní vydať rozhodnutie o povolení (čl. 12 Delegovaného nariadenia).  

 
(6) Žiadosť o zmenu alebo obnovu povolenia môže byť podaná a colný úrad ju môže prijať aj vo forme jednoduchej 

písomnej žiadosti. 
 

(7) Posudzovanie prijatia žiadosti je v kompetencii oddelenia colného príslušného colného úradu. 
 

(8) Po doručení žiadosti colný úrad overí, či sú splnené nasledovné podmienky pre prijatie žiadosti v zmysle ustanovenia 
čl. 11 Delegovaného nariadenia: 
a) žiadateľ je zaregistrovaný v súlade s ustanovením čl. 9 Colného kódexu, 
b) ak sa to vyžaduje v prípade colného režimu, ktorého sa žiadosť týka, žiadateľ je usadený na colnom území Únie, 
c) žiadosť bola predložená príslušnému colnému úradu, 
d) žiadosť sa netýka rozhodnutia s rovnakým účelom ako predchádzajúce rozhodnutie adresované tomu istému 

žiadateľovi, ktoré bolo počas obdobia jedného roka predchádzajúceho tejto žiadosti vyhlásené za nulitné alebo 
zrušené z dôvodu, že žiadateľ nesplnil povinnosť uloženú uvedeným rozhodnutím. 

 
(9) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať všetky informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia, t. j. formulár žiadosti 

musí byť vyplnený predpísaným spôsobom. Colný úrad žiadosť overí bezodkladne najneskôr však do 30 dní po jej 
doručení a ak skonštatuje, že žiadateľ splnil všetky podmienky pre prijatie žiadosti uvedené v odseku 8 tohto nariadenia 
a žiadosť obsahuje všetky potrebné informácie k tomu, aby mohol v predmetnej veci rozhodnúť (formulár žiadosti bol 
vyplnený predpísaným spôsobom), bezodkladne, najneskôr však v uvedenej lehote, informuje žiadateľa v zmysle 
ustanovenia čl. 22 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu o prijatí žiadosti. Prijatie žiadosti potvrdzuje colný úrad 
žiadateľovi formou jednoduchého oznámenia, ktoré obsahuje náležitosti týkajúce sa minimálne predmetu 
žiadosti, dátumu prijatia žiadosti a čísla podania žiadosti. V prípade, ak takéto oznámenie v uvedenej lehote žiadateľovi 
zaslané nebude, považuje sa predmetná žiadosť za prijatú, pričom dátumom prijatia je dátum, kedy bola colnému úradu 
doručená žiadosť a od tohto okamihu plynie lehota na vydanie povolenia. Colný úrad prijatú žiadosť bezodkladne 
zaeviduje v APV ISST DS.  

 
(10) Ak príslušný colný úrad pred prijatím žiadosti zistí, že žiadosť neobsahuje všetky informácie potrebné na jej prijatie, 

vyzve žiadateľa na doplnenie príslušných informácií v lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní od predloženia žiadosti. Po 
prijatí všetkých požadovaných informácií príslušný colný úrad informuje žiadateľa o prijatí žiadosti  spôsobom uvedeným 
v odseku 9 tohto nariadenia, pričom dátumom prijatia je dátum, kedy boli doručené colnému úradu všetky podklady 
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potrebné pre rozhodovací proces (čl. 12 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia). Colný úrad prijatú žiadosť bezodkladne 
zaeviduje v APV ISST DS. Ak žiadateľ požadované informácie v stanovenej lehote nepredloží, príslušný colný úrad 
žiadosť neprijme a žiadateľa informuje o neprijatí žiadosti a dôvodoch jej neprijatia (čl. 12 ods. 2 Vykonávacieho 
nariadenia).    

  
(11) V prípade, ak niektorá z podmienok na prijatie žiadosti uvedená v odseku 8 tohto nariadenia nie je splnená, colný úrad 

informuje žiadateľa o dôvodoch zamietnutia prijatia žiadosti. V tomto prípade sa neuplatňuje právo na vypočutie [čl. 22 
ods. 6 písm. f) Colného kódexu v spojení s čl. 10 písm. a) Delegovaného nariadenia].  
     
3. diel Preverovanie kritérií pred vydaním povolenia 

(12) Po prijatí žiadosti o vydanie povolenia na uplatňovanie zjednodušeného colného konania bude za účelom posúdenia 
preverovaných podmienok pred vydaním povolenia vytvorená na colnom úrade pracovná skupina pozostávajúca 
z colníkov oddelenia colného, oddelenia následných kontrol, príslušnej pobočky colného úradu, prípadne iných 
organizačných útvarov colného úradu. V prípade potreby môžu byť k prevereniu prizvané aj iné organizačné útvary 
finančnej správy.  

 
(13) Bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľ je alebo nie je držiteľom povolenia AEO pre zjednodušené postupy, môže 

colný úrad po prijatí žiadosti osloviť oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov Colného úradu Žilina (ďalej len 
„oddelenie SHS Žilina“), za účelom konzultácie pri posudzovaní splnenia kritérií podľa ustanovenia čl. 39 písm. a) a d) 
Colného kódexu.   

  
(14) Ak príslušný colný úrad pri preverovaní porušení daňových predpisov na základe ustanovenia čl. 39 písm. a) Colného 

kódexu postupom stanoveným v smernici o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt (ďalej len „smernica 
SHS“) zistí, že žiadateľovi alebo iným preverovaným osobám bola daňovým úradom uložená sankcia presahujúca výšku 
3.000 €, požiada formou elektronickej žiadosti oddelenie SHS Žilina o súčinnosť v súvislosti so zaslaním zoskenovaných 
kópií rozhodnutí o uložení sankcie alebo sankčného úroku. Oddelenie SHS Žilina v súlade s ustanovením smernice 
o SHS si od príslušného daňového úradu vyžiada zoskenované kópie rozhodnutí o uložení sankcie alebo sankčného 
úroku za účelom posúdenia závažnosti porušenia daňových predpisov a následne ich bezodkladne zašle príslušnému 
colnému úradu.     

 
(15) Ak je žiadateľom o povolenie pre uplatňovanie zjednodušeného colného konania subjekt, ktorý je držiteľom povolenia 

AEO pre zjednodušené postupy, kritériá preverené pri udeľovaní povolenia AEO pre zjednodušené postupy sa pri 
udeľovaní povolenia pre zjednodušené colné konanie opätovne nepreverujú. V takom prípade zostávajú predmetom 
preverovania len požiadavky týkajúce sa konkrétneho typu zjednodušeného postupu (čl. 38 ods. 5 Colného kódexu).  

 
(16) Pri preverovaní kritérií na vydanie povolenia pre uplatňovanie zjednodušeného colného konania v prípade, ak žiadateľ 

nie je držiteľom povolenia AEO pre zjednodušené postupy, postupuje colný úrad v súlade s postupmi preverovania 
uvedenými v smernici SHS a to vrátane dokumentácie výsledkov preverovania (vypracovanie správy z preverenia 
kritérií), ktoré budú súčasťou spisu.   

 
(17) Pri preverovaní je potrebné primerane postupovať v prípade, ak už bolo u žiadateľa preverenie kritérií vykonané. 

V prípade, ak bolo preverenie vykonané pred menej ako šiestimi mesiacmi, je možné použiť jeho výsledky na účely 
aktuálneho preverovania. 

 
(18) V prípade potreby si preverujúci colný úrad v rámci prípravy podkladov k vydaniu rozhodnutia o povolení uplatňovania 

zjednodušeného colného konania vyžiada stanovisko iného colného úradu, ktorého sa bude predmetné rozhodnutie 
týkať. 

 
(19) V rámci preverovania je nutné vykonať fyzickú obhliadku v priestoroch žiadateľa, pričom môžu byť použité aj výsledky 

z predchádzajúcej obhliadky, ak bola vykonaná pred menej ako šiestimi mesiacmi. 
 

(20) Pri preverovaní v priestoroch žiadateľa prebieha obhliadka priestorov a overovanie všetkých údajov, informácií 
a postupov, ktoré už boli žiadateľom poskytnuté, prípadne vyžiadanie ďalších, ktoré sú potrebné pre vydanie povolenia 
(je možné primerane využiť samohodnotiaci dotazník SHS).  
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(21) Všetky výsledky preverovania zhodnotí pracovná skupina v dokumente „Záverečná správa o preverení“, ktorý bude 
zároveň podkladom na vydanie povolenia na uplatňovanie zjednodušeného colného konania a bude súčasťou spisu 
zahŕňajúceho žiadosť o vydanie povolenia. V „Záverečnej správe o preverení“ budú zhrnuté všetky relevantné údaje 
o preverovaní vykonávanom na základe údajov uvedených v žiadosti, v prílohách žiadosti a iných dokladov a informácií 
získaných preverovaním (vrátane informácií získaných z preverovania v priestoroch žiadateľa), s uvedením všetkých 
ustanovení colných a daňových predpisov, ktoré boli, resp. neboli preverované a posudzované.  
 
4. diel Vydanie povolenia 

(22) Príslušným na vydanie rozhodnutia o povolení na uplatňovanie zjednodušeného colného konania je colný úrad príslušný 
pre prijatie žiadosti uvedený v odseku 5 tohto nariadenia.  

 
(23) Ak príslušnému colnému úradu chýbajú po prijatí žiadosti informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia o povolení, 

stanoví žiadateľovi lehotu na doplnenie žiadosti, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Lehota na vydanie rozhodnutia sa 
predĺži o uvedené časové obdobie a žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty oznámi (čl. 13 ods. 1 Delegovaného 
nariadenia). Ak informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia o povolení žiadateľ nedoplní v stanovenej lehote, colný 
úrad vydá rozhodnutie, v ktorom zamietne vydanie povolenia, pred ktorým uplatní právo na vypočutie postupom 
uvedeným v odseku 27 tohto nariadenia. 

 
(24) Rozhodnutie o povolení na uplatňovanie zjednodušeného colného konania vydá príslušný colný úrad na tlačive, ktoré 

zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 12 Nariadenia o prechodných ustanoveniach, bezodkladne a najneskôr do 120 
dní odo dňa prijatia žiadosti (čl. 22 ods. 3 prvý pododsek Colného kódexu).  

 
(25) Colný úrad môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 24 tohto nariadenia z vlastného podnetu v prípade, ak nemôže 

lehotu na vydanie rozhodnutia dodržať (napr. z dôvodu, že na základe vyjadrenia žiadateľa chce prehodnotiť svoje 
pôvodné rozhodnutie). Žiadateľ musí byť o tom informovaný pred uplynutím pôvodnej lehoty, pričom sú mu oznámené 
dôvody a ďalšia lehota, ktorú colný úrad považuje za potrebnú na vydanie rozhodnutia. Uvedená ďalšia lehota nemôže 
byť dlhšia ako 30 dní (čl. 22 ods. 3 druhý pododsek Colného kódexu). 

 
(26) Colný úrad môže primerane predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia uvedenú v odseku 24 tohto nariadenia na základe 

žiadosti žiadateľa o povolenie s prihliadnutím na jeho dôvody, pokiaľ je predĺženie potrebné na vykonanie úprav s cieľom 
zabezpečiť splnenie podmienok a kritérií pre povolenie (čl. 22 ods. 3 tretí pododsek Colného kódexu). 

 
(27) V prípade, ak pri preskúmaní žiadosti o vydanie povolenia colný úrad dospeje k rozhodnutiu, že žiadateľovi nie je možné 

vydať povolenie na uplatňovanie zjednodušeného colného konania alebo mu nebude vyhovené v plnom rozsahu, 
t. j. rozhodnutie bude v neprospech žiadateľa, pred vydaním rozhodnutia vo veci colný úrad v súlade s ustanovením 
čl. 22 ods. 6 prvý pododsek Colného kódexu v spojením s ustanovením čl. 8 ods. 1 a čl. 13 ods. 2 Delegovaného 
nariadenia uplatní právo na vypočutie, t. j. oznámi žiadateľovi dôvody, ktoré budú podkladom pre vydanie rozhodnutia. 
Zároveň colný úrad stanoví žiadateľovi lehotu 30 dní, aby predložil svoje vyjadrenie k danej veci, a táto lehota plynie odo 
dňa, kedy bolo oznámenie žiadateľovi doručené, alebo sa považuje za doručené. V prípadoch uvedených 
v ustanovení čl. 22 ods. 6 druhý pododsek Colného kódexu sa právo na vypočutie neuplatní. 

 
(28) Rozhodnutie, ktorým colný úrad vyhovie žiadateľovi v plnom rozsahu, nemusí obsahovať odôvodnenie a ani poučenie 

o možnosti podať odvolanie (čl. 22 ods. 7 Colného kódexu). V súlade s ustanovením čl. 44 Colného kódexu právo osoby 
na odvolanie, ktorej bolo rozhodnutie vydané, týmto nie je dotknuté. 

 
(29) Po preskúmaní vyjadrenia žiadateľa, resp. po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 27 tohto nariadenia colný úrad 

bezodkladne rozhodne o vydaní povolenia alebo vydá rozhodnutie v neprospech žiadateľa, v ktorom sa uvedú dôvody, 
ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia, pričom uvedené rozhodnutie musí obsahovať poučenie o možnosti 
odvolania. Ak colný úrad nemôže dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia, postupuje podľa odseku 25 tohto nariadenia.  

 
(30) Príslušný povoľujúci colný úrad v prípade, ak by nemal byť aj zúčtujúcim alebo prepúšťajúcim colným úradom, si vždy 

vyžiada stanovisko od prepúšťajúceho alebo zúčtujúceho colného úradu ešte pred vydaním povolenia. 
 

(31) Príslušný colný úrad vydá rozhodnutie o povolení pod podmienkou, že držiteľ povolenia: 
a) bude s finančnou správou udržiavať elektronickú komunikáciu uverejnenú na internetovej stránke finančnej správy, 
b) bude v prípade havarijného stavu dodržiavať postup uverejnený na internetovej stránke finančnej správy, a   
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c) poskytne vždy záruku na colný dlh a iné platby, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť. 
 

(32) Colný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, si ponechá všetky údaje a podporné informácie, o ktoré sa opieral pri vydaní 
rozhodnutia, najmenej tri roky po uplynutí jeho platnosti (čl. 13 Vykonávacieho nariadenia).    

 
(33) Evidovanie žiadostí a povolení vykonáva colný úrad v APV ISST DS v zmysle nariadenia o používaní aplikačného 

programového vybavenia „Ekonomické režimy“. 
 

5. diel Zjednodušené CV  
1. oddiel Všeobecné ustanovenia 

(34) Colný úrad môže udeliť povolenie na zjednodušený postup v zmysle ustanovenia čl. 166 ods. 2 Colného kódexu pri 
pravidelnom používaní zjednodušeného CV, pričom zjednodušené CV nemusí obsahovať: 
a) údaje v zmysle ustanovenia čl. 162 Colného kódexu, 
b) sprievodné dokumenty v zmysle ustanovenia čl. 163 Colného kódexu, alebo  
c) údaje a sprievodné doklady [kombinácia písmen a) a b) tohto odseku],  
pričom colné vyhlásenie musí obsahovať údaje v zmysle prílohy B Delegovaného nariadenia v stĺpci „C1“ pre vývoz 
a v stĺpci „I 1“ pre dovoz.  

 
(35) Žiadosť o povolenie v zmysle odseku 34 tohto nariadenia musí byť podaná a prijatá colným úradom v súlade s odsekmi 

4 až 11 tohto nariadenia. 
 

(36) Povolenie na pravidelné používanie zjednodušeného CV (ďalej len „povolenie ZCV“) vydá príslušný povoľujúci colný 
úrad spôsobom definovaným v odsekoch 22 až 33 tohto nariadenia.  

 
(37) Povolenie ZCV colný úrad udelí v prípade, ak žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky: 

a) sú splnené kritériá v zmysle ustanovenia čl. 145 Delegovaného nariadenia, a 
b) zo strany colných orgánov je možné účinné zabezpečenie kontroly dodržiavania zákazov a obmedzení pri dovoze 

a vývoze tovaru, obchodnopolitických opatrení alebo iných ustanovení upravujúcich prepustenie tovaru do 
navrhovaného colného režimu. 

 
(38) Pre správne uplatňovanie zjednodušeného postupu podaním zjednodušeného CV je nutné: 

a) predloženie tovaru prepúšťajúcemu colnému úradu pri podaní zjednodušeného CV, 
b) podanie dodatočného CV v zmysle ustanovenia čl. 167 Colného kódexu, ktoré môže mať všeobecný, pravidelný 

alebo súhrnný charakter (s prihliadnutím na možnosť výnimky od jeho podania v zmysle ustanovenia čl. 167 ods. 2 
a 3 Colného kódexu); zjednodušené CV a dodatočné CV sa považujú v zmysle ustanovenia čl. 167 ods. 4 Colného 
kódexu za jednotný a nedeliteľný doklad platný odo dňa prijatia prvého zjednodušeného CV, t. z., že na dodatočné 
CV sa vzťahujú predpisy platné v čase prijatia prvého zjednodušeného CV v rámci daného zúčtovacieho obdobia, 
ktoré sa na dodatočné CV vzťahuje, 

c) dodržanie lehôt pre zapísanie sumy colného dlhu a iných platieb v súlade s ustanovením čl. 146 Delegovaného 
nariadenia, 

d) stanovenie podmienky, aby držiteľ povolenia mal v lehote na podanie dodatočného CV vo svojej držbe 
a k dispozícii colnému úradu sprievodné doklady v súlade s ustanovením čl. 147 Delegovaného nariadenia, 

e) predloženie dokladov, od ktorých závisí prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu uvedené 
v ustanovení čl. 163 ods. 2 Colného kódexu (napr. licencia, povolenie, doklady týkajúce sa zákazov a obmedzení 
a podobných dokladov, ktoré nie je možné získať dodatočne) a ktoré musia byť predložené spolu so 
zjednodušeným CV pred prepustením tovaru v zmysle ustanovenia čl. 224 Vykonávacieho nariadenia. 

 
(39) Okrem ustanovení v odseku 38 tohto nariadenia colný úrad stanoví v povolení ZCV ďalšie podmienky: 

a) colný úrad v povolení ZCV určí lehotu na podanie dodatočného CV v dĺžke desiatich dní, ktorá začína plynúť dňom 
nasledujúcim po prepustení tovaru, 

b) ak sa v rámci daného zúčtovacieho obdobia zmenili podmienky (napr. výmenný kurz), držiteľ povolenia je povinný 
podať dodatočné CV na každé zúčtovacie obdobie, v ktorom platili rovnaké podmienky, 

c) povinnosť podať zjednodušené CV (typ „C“ v odseku 1 CV) a následne dodatočné CV (typ „Y“ v odseku 1 CV),  
d) povinnosť uviesť do odseku 44 elektronického CV číslo povolenia ZCV v tvare C512 - číslo povolenia, 
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e) v prípade prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh, na ktorý sa vzťahujú colné kvóty, držiteľ povolenia 
ZCV môže požadovať udelenie colnej kvóty v súlade s ustanovením čl. 223 Vykonávacieho nariadenia len vtedy, 
ak sú potrebné údaje uvedené buď v zjednodušenom CV alebo dodatočnom CV. 

 
(40) Rozsah a intenzita colnej kontroly, najmä kontrola tovaru a odobratie vzoriek, zásadne nie sú vydaním povolenia ZCV 

obmedzené. Osoby, ktorým je povolenie ZCV vydané, patria do skupiny s nízkym rizikom a s nízkou mierou 
pravdepodobnosti porušovania colných a daňových predpisov, sú známe ako spoľahlivé a nie je nutné u nich uplatňovať 
zvýšený alebo osobitný režim vykonávania colnej kontroly, t. z. colná kontrola je vykonávaná len sporadicky a náhodným 
spôsobom pri použití analýzy rizík, pričom za určité dlhšie časové obdobie je vykonaná kontrola väčšieho rozsahu. 
Uvedené je potrebné zohľadniť pri povoľovacom konaní a rozhodovaní o nutnosti vykonania colnej kontroly. 

 
(41) Povolenie ZCV sa z dôvodu zvýšeného rizika pri zabezpečovaní správneho uplatňovania príslušného colného režimu 

nepovolí pre tovar, ktorého zoznam je pre potreby colných úradov uverejnený na intranetovej stránke finančnej správy 
v záložke „dane a clá / colný dohľad / colné konanie / zjednodušené postupy“ a bude priebežne aktualizovaný. 
V odôvodnených prípadoch môže colný úrad požiadať odbor colný sekcie daňovej a colnej FR SR o stanovisko 
k udeleniu výnimky. 
 
2. oddiel Colný režim voľný obeh 

(42) Pri prepúšťaní do colného režimu voľný obeh: 
a) APV ISST DS vykoná automatické porovnanie dodatočného CV so zjednodušenými CV; colný úrad vykoná 

kontrolu predložených súvisiacich sprievodných dokladov a prepustí dodatočné CV v APV ISST DS a skontroluje 
jednotlivé zápisy do úradných povolení (napr. licencie); v odseku 40 CV bude uvedené evidenčné číslo 
zjednodušeného CV, 

b) colný úrad musí zapísať dodatočné CV do APV ISST DS najneskôr 14. deň po uplynutí zúčtovacieho obdobia 
v súlade s ustanovením čl. 105 ods. 1 Colného kódexu; na splatnosť sumy colného dlhu a iných platieb sa vzťahuje 
ustanovenie čl. 108 Colného kódexu, 

c) v prípade, že držiteľ povolenia nepredloží v ustanovenej lehote dodatočné CV, colný úrad zapíše do APV ISST DS 
vzniknutý colný dlh a iné platby, ktoré určí na základe údajov zo zjednodušených CV; zápis do APV ISST DS colný 
úrad vykoná najneskôr v 14. deň po uplynutí zúčtovacieho obdobia v súlade s ustanovením čl. 105 ods. 1 Colného 
kódexu; colný úrad zaeviduje tento colný dlh a iné platby v APV ISST DS ako colný dlh a iné platby vzniknutý iným 
spôsobom a držiteľovi povolenia vydá písomné rozhodnutie; colný úrad súčasne začne konanie o porušení colných 
predpisov; v prípade preukázania zodpovednosti za porušenie colných predpisov je porušenie podmienok 
povolenia a colných predpisov dôvodom na zrušenie rozhodnutia o povolení ZCV v zmysle ustanovenia čl. 28 
Colného kódexu. 

 
3. oddiel Colný režim vývoz 

(43) Pri prepúšťaní do colného režimu vývoz sa primerane použijú ustanovenia odseku 42 tohto nariadenia platné pre colný 
režim voľný obeh. Vývoz sa realizuje elektronicky v zmysle ustanovenia čl. 326 Vykonávacieho nariadenia a v zmysle 
nariadenia o ECS.  
 
4. oddiel Colný režim colné uskladňovanie  

(44) Ustanovenia odseku 42 tohto nariadenia platné pre colný režim voľný obeh sa použijú primerane, pričom ustanovenie 
čl. 167 ods. 2 písm. a) Colného kódexu týmto nie je dotknuté.  
 

(45) Zjednodušený postup sa nepovolí pre colný sklad typu III (tento prevádzkujú colné orgány).  
 

5. oddiel Colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie a colný režim konečné 
použitie 

(46) Ustanovenia odseku 42 tohto nariadenia platné pre colný režim voľný obeh sa použijú primerane. 
 

(47) Zjednodušenie sa nepovolí pre: 
a) osoby usadené mimo colného územia Únie, ktoré majú vydané povolenie v súlade s ustanovením čl. 161 

Delegovaného nariadenia, 
b) povolenie na osobitný colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie a colný režim konečné 

použitie na základe CV podľa ustanovenia čl. 163 Delegovaného nariadenia, 
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c) osobitný colný režim aktívny zušľachťovací styk, kedy je v povolení stanovený výpočet výšky colného dlhu a iných 
platieb podľa ustanovenia čl. 168 Delegovaného nariadenia, 

d) povolenie na zničenie tovaru.   
 

6. oddiel Colný režim pasívny zušľachťovací styk a spätný vývoz 
(48) Ustanovenia odsekov 43, 46 a 47 tohto nariadenia sa použijú primerane. 

 
7. oddiel Ukončenie osobitného colného režimu [čl. 210 písm. b), c) a d) Colného kódexu] 

(49) Na ukončenie osobitného colného režimu v súlade s ustanovením čl. 215 Colného kódexu sa môže použiť 
zjednodušené CV na: 
a) prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh, s výnimkou ukončenia colného režimu konečné použitie (čl. 254 

Colného kódexu), 
b) prepustenie tovaru do colného režimu vývoz alebo spätný vývoz (okrem colného režimu pasívny zušľachťovací 

styk).  
Do iného colného režimu nie je možné prepustiť tovar z osobitného colného režimu zjednodušeným CV. 

 
(50) Zjednodušené CV nemôže byť použité po ukončení colného režimu colné uskladňovanie vo verejnom colnom sklade 

typu III (tento prevádzkujú colné orgány). 
 

6. diel Zápis do evidencie deklaranta 
1. oddiel Všeobecné ustanovenia 

(51) Povolenie na podanie colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta (ďalej len „povolenie ZED“) v zmysle 
ustanovenia čl. 182 Colného kódexu môže colný úrad udeliť len žiadateľovi, ktorý je deklarantom v zmysle ustanovenia 
čl. 5 ods. 15 Colného kódexu, pod podmienkou, že colný úrad bude mať k dispozícií údaje CV v deklarantovom 
elektronickom systéme v čase podania CV formou zápisu do evidencie deklaranta. 

 
(52) Držiteľom povolenia ZED je deklarant, ktorý môže podať CV vo vlastnom mene na vlastný účet. V prípade nepriameho 

zastúpenia je držiteľom povolenia nepriamy zástupca, ktorý je zároveň deklarantom. Keďže priamy zástupca nie je 
deklarantom, nemôže byť ani držiteľom povolenia.  
Držiteľ povolenia môže poveriť činnosťami spojenými s uplatňovaním povolenia ZED fyzické osoby, ktoré budú tieto 
činnosti vykonávať v jeho mene na jeho účet. V takomto prípade uvedie držiteľ povolenia ZED zoznam oprávnených 
osôb na elektronickú komunikáciu v „Dohode o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných 
elektronických služieb finančnej správy“ zhodný so zoznamom oprávnených osôb na vykonávanie povolenia ZED.    

 
(53) Zápis do evidencie deklaranta môže byť realizovaný formou: 

a) zaslania „Oznámenia o predložení tovaru“ v zmysle ustanovenia čl. 234 Delegovaného nariadenia podaním 
štandardného elektronického CV v čase zápisu do evidencie deklaranta v súlade s ustanovením čl. 162 Colného 
kódexu (druh „A“ odsek 1 CV) s oslobodením od povinnosti predloženia dodatočného CV [čl. 167 ods. 3 písm. b) 
Colného kódexu], 

b) zaslania „Oznámenia o predložení tovaru“ v zmysle ustanovenia čl. 234 Delegovaného nariadenia podaním 
zjednodušeného elektronického CV v čase zápisu do evidencie deklaranta v zmysle ustanovenia čl. 166 Colného 
kódexu (druh „C“ odsek 1 CV), s povinnosťou následne podať dodatočné CV (druh „Z“ odsek 1 CV) v súlade 
s ustanovením čl. 167 Colného kódexu, 

c) zapísania údajov colného vyhlásenia do evidencie deklaranta v prípade oslobodenia od predloženia tovaru 
v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu (napr. prepravy tovaru potrubím alebo vedením) 
s povinnosťou podať dodatočné CV (druh „Z“ odsek 1 CV) v súlade s ustanovením čl. 167 Colného kódexu, 

d) predstavujúcou kombináciu písmen a) a b). 
 

(54) Podmienka mať k dispozícií údaje CV v deklarantovom elektronickom systéme v čase podania CV formou zápisu do 
evidencie deklaranta sa bude považovať za splnenú, ak: 
a) budú sprístupnené do prostredia IS CEPu údaje štandardného CV (čl. 162 Colného kódexu) v prípade využitia 

postupu uvedeného v odseku 53 písm. a) tohto nariadenia, 
b) budú sprístupnené do prostredia IS CEPu údaje zjednodušeného CV (čl. 166 Colného kódexu) v prípade využitia 

postupu uvedeného v odseku 53 písm. b) tohto nariadenia, alebo 
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c) bude v prípade potreby poskytnutý fyzický prístup prepúšťajúcemu colnému úradu k zápisu do evidencie 
deklaranta v prípade využitia postupu uvedeného v odseku 53 písm. c) tohto nariadenia. 

 
(55) Pri použití povolenia ZED, vydaného v súlade s ustanovením čl. 182 ods. 1 Colného kódexu, má deklarant povinnosť 

vždy predložiť tovar colnému úradu. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 33 Colného kódexu sa za takéto predloženie 
považuje zaslanie „Oznámenia o príchode tovaru“ colnému úradu alebo na akékoľvek iné miesto určené alebo 
schválené colným úradom podľa ustanovenia čl. 115 Delegovaného nariadenia.  

 
(56) Príslušný colný úrad môže na základe žiadosti udeliť výnimku a upustiť od povinnosti predložiť tovar colnému úradu pre 

žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky uvedené v ustanovení čl. 182 ods. 3 Colného kódexu. Takúto výnimku bude možné 
udeliť len vo výnimočných prípadoch (napr. tovar prepravovaný vedením alebo potrubím) a príslušný colný úrad bude 
vydanie povolenia ZED vopred konzultovať s odborom colným sekcie daňovej a colnej FR SR. Aj v takomto prípade 
však colný úrad môže v osobitných prípadoch nariadiť predloženie tovaru na kontrolu. Povinnosti držiteľa povolenia ZED 
budú stanovené v povolení ZED.       
   

(57) Colný úrad vydá rozhodnutie o povolení ZED v súlade s ustanoveniami čl. 150 ods. 1 a 2 Delegovaného nariadenia. 
V povolení ZED stanoví podmienky prepustenia tovaru a povinnosti držiteľovi povolenia ZED minimálne v rozsahu 
ustanovenia čl. 234 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia, a to: 
a) povinnosť predložiť tovar colným orgánom na mieste schválenom povoľujúcim colným úradom a uvedenom 

v povolení spôsobom stanoveným v odseku 53 písm. a) alebo b) tohto nariadenia, s výnimkou prípadu, keď sa 
uplatňuje ustanovenie čl. 182 ods. 3 Colného kódexu, a zapísať do evidencie dátum oznámenia o predložení 
tovaru; dátum oznámenia o predložení tovaru bude identický s dátumom podania CV v zmysle odseku 56 tohto 
nariadenia, 

b) povinnosť zapísať do evidencie aspoň údaje zjednodušeného CV a akékoľvek podporné doklady; zápis do 
evidencie deklaranta je vykonaný podaním CV jedným zo spôsobov uvedených v odseku 53 tohto nariadenia 
a evidenciou v zmysle tohto postupu je evidencia štandardných resp. zjednodušených CV; zoznam údajov, ktoré 
musia byť uvedené v zjednodušenom CV (aby zjednodušené CV bolo prijaté), je uvedený v prílohe B 
Delegovaného nariadenia stĺpci „I1“, 

c) na žiadosť colného úradu dohľadu povinnosť poskytnúť údaje CV zapísané do evidencie prostredníctvom 
elektronickej komunikácie, ktorej priebeh je uvedený v nariadení o elektronickom colnom konaní v dovoze (ďalej 
len „eDovoz“), a v prípade kontroly akýkoľvek podporný doklad, 

d) povinnosť dať colnému úradu dohľadu k dispozícii informácie o tovare, ktorý podlieha zákazom a obmedzeniam; na 
takýto tovar musia byť v povolení ZED stanovené podmienky, aby bol zabezpečený potrebný colný dohľad, inak 
nemôže byť zjednodušený postup na takýto tovar povolený; colný úrad bude tieto prípady konzultovať s odborom 
colným sekcie daňovej a colnej FR SR pred vydaním povolenia ZED, 

e) povinnosť poskytnúť colnému úradu dohľadu podporné doklady podľa ustanovenia čl. 163 ods. 2 Colného kódexu 
v lehote stanovenej na podanie dodatočného CV; v prípade podania štandardného CV colný úrad stanoví 
v povolení ZED lehotu na predloženie podporných dokladov v pravidelnom intervale (napr. päť pracovných dní od 
predloženia štandardného CV); v odôvodnených prípadoch môže príslušný colný úrad udeliť výnimku na 
predkladanie dokladov, ktoré si nevyžadujú právne predpisy Európskej únie,   

f) keď sa uplatňuje upustenie od povinnosti uvedené v ustanovení čl. 182 ods. 3 Colného kódexu, povinnosť 
zabezpečiť, aby držiteľ povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie mal potrebné informácie 
na preukázanie skončenia dočasného uskladnenia, 

g) povinnosť v prípade uplatnenia postupu uvedeného v odseku 53 písm. b) alebo c) tohto nariadenia podať 
dodatočné CV colnému úradu dohľadu spôsobom a v lehote, ktoré sa stanoví v povolení ZED s výnimkou prípadu, 
keď sa uplatňuje upustenie od povinnosti podať dodatočné CV v súlade s ustanovením čl. 167 ods. 2 Colného 
kódexu; dodatočné CV bude podané elektronicky v zmysle nariadenia o e-Dovoze, v lehote stanovenej colným 
úradom na podanie dodatočného CV po skončení zúčtujúceho obdobia; v prípade uplatnenia postupu uvedeného 
v odseku 53 písm. a) tohto nariadenia sa dodatočné CV nevyžaduje.    

 
(58) Okrem podmienok uvedených v odseku 58 tohto nariadenia colný úrad stanoví v povolení ZED ďalšie podmienky: 

a) povinnosť poskytnúť záruku na colný dlh a iné platby, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť formou záväzku, ktorý 
poskytuje ručiteľ na základe povolenia celkovej záruky (čl. 92 a 95 Colného kódexu),  

b) určí zúčtovacie obdobie nepresahujúce 31 kalendárnych dní (napr. päť, desať a pätnásť kalendárnych dní a pod.), 
ktoré začne plynúť dňom prvého zápisu do evidencie deklaranta, okrem prípadov využitia postupu uvedeného 
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v odseku 53 písm. a) tohto nariadenia, ako lehotu na podanie dodatočného CV, ktorú stanoví v dĺžke sedem 
kalendárnych dní, ktorá  začína plynúť dňom nasledujúcim po dni ukončenia  zúčtovacieho obdobia (čl. 146 ods. 3 
Delegovaného nariadenia), 

c) povinnosť držiteľa povolenia podať dodatočné CV na každú časť zúčtujúceho obdobia, v ktorom platili rovnaké 
podmienky, ak sa v rámci daného zúčtovacieho obdobia podmienky zmenili, 

d) povinnosť uviesť do odseku 44 elektronického CV číslo povolenia ZED v tvare C514 - číslo povolenia, 
e) uvedie lehotu, ktorá začína plynúť prijatím elektronického CV a po uplynutí ktorej môže byť tovar automaticky 

prepustený do navrhovaného colného režimu; uvedenú lehotu príslušný colný úrad nastaví v APV ISST DS,  
f) presne uvedie moment prepustenia tovaru do navrhovaného colného režimu. 

 
(59) V súlade s ustanovením čl. 235 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia uvedie príslušný colný úrad v povolení ZED lehotu, 

v ktorej môže požadovať vykonanie kontroly. Ak v stanovenej lehote príslušný colný úrad nerozhodne o vykonaní 
kontroly, po jej uplynutí bude tovar  prepustený do navrhovaného colného režimu. 

 
(60) Rozsah a intenzita colnej kontroly, hlavne kontrola tovaru a odobratie vzoriek zásadne nie sú vydaním povolenia ZED 

obmedzené. Osoby, ktorým bolo vydané povolenie ZED, patria do skupiny s minimálnym rizikom a s nízkou mierou 
pravdepodobnosti porušovania colných a daňových predpisov, sú známe ako spoľahlivé a nie je nutné u nich uplatňovať 
zvýšený alebo osobitný režim vykonávania colnej kontroly, t. z. colná kontrola je vykonávaná len sporadicky a  za 
použitia analýzy rizík, pričom za určité dlhšie časové obdobie je vykonaná kontrola väčšieho rozsahu na základe 
vypracovaného plánu kontrol v súlade s ustanovením čl. 233 Vykonávacieho nariadenia. Uvedené je potrebné zohľadniť 
pri povoľovacom konaní a rozhodovaní o nutnosti vykonania colnej kontroly. Súčasťou povolenia ZED bude aj plán 
kontrol, ktorý colný úrad vypracuje v súlade s ustanovením čl. 233 Vykonávacieho nariadenia.  

 
(61) Žiadateľ o povolenie ZED musí byť zároveň držiteľom samostatného povolenia, ktorým mu príslušný colný úrad schválil 

miesto na predloženie tovaru colným orgánom a na jeho dočasné uskladnenie. 
 

(62) V súlade s postupom uvedeným v odseku 53 písm. c) tohto nariadenia musí držiteľ povolenia viesť samostatnú 
evidenciu, ktorá musí zodpovedať skutočnému stavu veci a umožňovať vykonanie kontroly. Evidencia musí obsahovať 
hlavne nasledujúce údaje: 
a) číslo povolenia ZED, 
b) číslo zápisu do evidencie, 
c) dátum a čas zápisu, 
d) opis tovaru a jeho množstvo, 
e) podpoložku integrovanej tarify TARIC, 
f) počet a druh balení a identifikačné značky, 
g) krajinu určenia, 
h) podpis alebo meno alebo číslo oprávnenej osoby, 
i) dátum a čas prepustenia tovaru, 
j) záznamy colného úradu. 

 
(63) Colný úrad povolenie ZED nevydá v nasledovných prípadoch (čl. 150 ods. 3 až 6 Delegovaného nariadenia): 

a) ak sa žiadosť o povolenie ZED vzťahuje na colný režim prepustenie do voľného obehu s kódovým označením 42 
XX, 63 XX, 45 XX a 68 XX,  

b) ak sa žiadosť o povolenie ZED vzťahuje na colný režim vývoz a na spätný vývoz a nie sú súčasne splnené 
podmienky uvedené v ustanovení čl. 150 ods. 4 písm. a) a b) Delegovaného nariadenia, 

c) ak sa žiadosť o povolenie ZED vzťahuje na colný režim vývoz a na spätný vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani a nie je uplatniteľné ustanovenie čl. 30 smernice 2008/118/ES,  

d) ak sa žiadosť o povolenie ZED týka colného režimu, pri ktorom sa vyžaduje štandardizovaná výmena informácií 
medzi colnými orgánmi v súlade s ustanovením čl. 181 Delegovaného nariadenia, pokiaľ sa colné orgány 
nedohodnú na použití iných prostriedkov elektronickej výmeny informácií.   

 
(64) Povolenie ZED nie je možné uplatniť na (čl. 234 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia): 

a) CV, ktoré sú žiadosťami o povolenie osobitného colného režimu v zmysle ustanovenia čl. 163 Delegovaného 
nariadenia,  

b) CV podané namiesto predbežného CV o vstupe v zmysle ustanovenia čl. 130 ods. 1 Colného kódexu. 
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(65) Z dôvodu zvýšeného rizika pri zabezpečovaní správneho uplatňovania príslušného colného režimu colný úrad nepovolí 
zjednodušený postup zápisom do evidencie deklaranta pre tovar, ktorého zoznam je uverejnený pre potreby colných 
úradov na intranetovej stránke finančnej správy v záložke „dane a clá / colný dohľad / colné konanie / zjednodušené 
postupy“ a bude priebežne aktualizovaný. V odôvodnených prípadoch  môže colný úrad požiadať odbor colný sekcie 
daňovej a colnej FR SR o stanovisko k udeleniu výnimky.  
  
2. oddiel Colný režim voľný obeh (čl. 201 Colného kódexu) 

(66) Držiteľ povolenia ZED vykoná zápis do evidencie deklaranta spôsobom určeným povoľujúcim colným úradom v súlade 
s ustanovením odseku 34 tohto nariadenia a na mieste uvedenom v povolení ZED a zabezpečí všetky úkony 
podmieňujúce prepustenie tovaru do colného režimu (zápis do licencie a pod.). Colný úrad môže v povolení ZED upraviť 
postup držiteľa povolenia ZED pri zápise do evidencie deklaranta v mimopracovnom čase colného úradu tak, aby bola 
zabezpečená správnosť vykonávaných úkonov. Držiteľ povolenia ZED je povinný mať všetky dokumenty, ktoré nie je 
možné získať a uplatniť dodatočne, v držbe od momentu zápisu do evidencie deklaranta. 

 
(67) Ak colný úrad dovozu rozhodne o vykonaní kontroly tovaru alebo dokladov z vlastného podnetu, informuje držiteľa 

povolenia ZED o svojom rozhodnutí zaslaním elektronickej správy v súlade s nariadením o elektronickej komunikácii 
v colnom konaní. Elektronickú správu o rozhodnutí vykonať kontrolu tovaru alebo dokladov odošle colný úrad 
v stanovenej lehote od prijatia elektronického CV, inak môže byť tovar automaticky prepustený do colného režimu voľný 
obeh. Uvedená lehota môže byť predĺžená v súvislosti s vykonávaním bezpečnostnej a ochrannej analýzy rizík.  

 
(68) V prípade prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh, na ktorý sa vzťahujú colné kvóty, môže držiteľ povolenia 

ZED požadovať o udelenie colnej kvóty v súlade s ustanovením článku 236 Vykonávacieho nariadenia. Čerpanie tarifnej 
kvóty bude prebiehať v zmysle nariadenia o e-Dovoze.   

 
(69) Po predložení dodatočného CV vykoná colný úrad potrebné úkony (prípadne svojím podpisom a odtlačkom služobnej 

pečiatky potvrdí odpisy na licenciách, alebo vykoná kontrolu predložených dokladov) a prepustí dodatočné CV v zmysle 
nariadenia o e-Dovoze. Zápis do evidencie deklaranta a dodatočné CV sa v zmysle ustanovenia čl. 167 ods. 4 Colného 
kódexu považujú za jediný a nedeliteľný nástroj, ktorý nadobúda účinnosť dňom zapísania tovaru do evidencie 
deklaranta. 

 
(70) V súlade s ustanovením čl. 105 ods. 1 Colného kódexu musí byť suma colného dlhu a iných platieb zapísaná do 

účtovnej evidencie v lehote najneskôr do 14 dní od skončenia príslušného zúčtujúceho obdobia. Splatnosť sumy colného 
dlhu a iných platieb sa riadi ustanovením čl. 108 Colného kódexu s možnosťou využitia ustanovenia čl. 110 Colného 
kódexu.  

 
(71) V prípade, že držiteľ povolenia ZED nepredloží v stanovenej lehote dodatočné CV, colný úrad zapíše do účtovnej 

evidencie vzniknutý colný dlh a iné platby v zmysle ustanovenia čl. 105 ods. 3 Colného kódexu, ktorú určí na základe 
údajov zo zjednodušeného CV, prípadne vlastným zisťovaním (napr. kontrolou u držiteľa povolenia ZED).  Zápis do 
účtovnej evidencie colný úrad vykoná najneskôr v 14. deň po uplynutí zúčtovacieho obdobia v súlade s ustanovením 
čl. 105 ods. 1 Colného kódexu. Colný úrad zaeviduje tento colný dlh a iné platby v APV ISST DS ako colný dlh a iné 
platby vzniknutý iným spôsobom a držiteľovi povolenia ZED vydá písomné rozhodnutie. Colný úrad súčasne začne 
konanie o porušení colných predpisov. V prípade preukázania viny je porušenie podmienok povolenia ZED a colných 
predpisov dôvodom na zrušenie povolenia ZED v zmysle ustanovenia čl. 28 Colného kódexu. 
 
3. oddiel Colný režim colné uskladňovanie   

(72) Ustanovenia odsekov 66 až 70 tohto nariadenia platné pre colný režim voľný obeh sa použijú primerane. Ustanovenie 
čl. 274 druhá veta Vykonávacieho nariadenia sa môže použiť. Oslobodenie od povinnosti podať dodatočné CV v zmysle 
ustanovenia čl. 167 ods. 2 Colného kódexu povoľujúci colný úrad uvedie v povolení ZED. 

 
(73) Zápis do evidencie deklaranta sa nepovolí pre:  

a) verejný colný sklad typu II (za povinnosti zodpovedá držiteľ colného režimu),  
b) verejný colný sklad typu III (prevádzkovateľom skladovacích priestorov je colný orgán), 
c) maloobchodný predaj podľa ustanovenia čl. 201 Delegovaného nariadenia. 
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4. oddiel Colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim konečné použitie a colný režim dočasné 
použitie 

(74) Ustanovenia odsekov 66 až 70 tohto nariadenia platné pre colný režim voľný obeh sa použijú primerane. 
 

(75) Zápis do evidencie deklaranta sa nepovolí pre:  
a) osoby usadené mimo colného územia Únie, ktoré majú vydané povolenie v súlade s ustanovením čl. 161 

Delegovaného nariadenia, 
b) povolenie na osobitný colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie a colný režim konečné 

použitie na základe CV podľa ustanovenia čl. 163 Delegovaného nariadenia, 
c) povolenie na zničenie tovaru, 
d) osobitný colný režim aktívny zušľachťovací styk, kedy je v povolení stanovený výpočet výšky colného dlhu a iných 

platieb podľa ustanovenia čl. 168 Delegovaného nariadenia. 
 

5. oddiel Colný režim vývoz   
(76) Vývoz sa realizuje elektronicky v zmysle ustanovenia čl. 326 Vykonávacieho nariadenia a v zmysle nariadenia o colnom 

dohľade pri tovare prepustenom na vývoz s použitím systému pre kontrolu vývozu (ECS). V prípade povolenia ZED 
colný úrad v ňom stanoví držiteľovi povolenia ZED povinnosť podať štandardné elektronické CV (typ „A“ v odseku 1), 
pričom nepodáva dodatočné CV (čl. 21 ods. 2 Nariadenia o prechodných ustanoveniach).  

 
(77) Ak colný úrad vývozu rozhodne o vykonaní kontroly tovaru alebo dokladov z vlastného podnetu informuje držiteľa 

povolenia ZED o svojom rozhodnutí zaslaním elektronickej správy v súlade s nariadením o elektronickej komunikácii 
v colnom konaní. Elektronickú správu o rozhodnutí vykonať kontrolu tovaru alebo dokladov odošle colný úrad v lehote 15 
minút od prijatia elektronického CV, inak môže byť tovar automaticky prepustený do colného režimu vývoz. Uvedená 
lehota môže byť predĺžená v súvislosti s vykonávaním bezpečnostnej a ochrannej analýzy rizík.  
 

(78) Pri potvrdzovaní výstupu tovaru z colného územia EÚ bude colný úrad postupovať podľa ustanovení nariadenia 
o colnom dohľade pri tovare prepustenom na vývoz s použitím systému pre kontrolu vývozu (ECS). 

 
(79) Zápis do evidencie deklaranta sa nepovolí, ak sa uplatňuje zákaz vrátenia cla pri vývoze tovaru v zmysle ustanovenia 

čl. 78 Colného kódexu. 
 
6. oddiel Colný režim pasívny zušľachťovací styk a spätný vývoz 

(80) Ustanovenia odsekov 76 až 79 tohto nariadenia platné pre colný režim vývoz sa použijú primerane. 
 

(81) Zápis do evidencie deklaranta sa nepovolí pri podaní žiadosti o povolenie na základe CV v súlade s ustanovením čl. 163 
Delegovaného nariadenia. 

 
7. oddiel Ukončenie osobitného colného režimu [čl. 210 písm. b) až d) Colného kódexu] 

(82) Na ukončenie osobitného colného režimu v súlade s ustanovením čl. 215 Colného kódexu sa môže použiť zápis do 
evidencie deklaranta na: 
a) prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh s výnimkou ukončenia colného režimu: 

 1. konečné použitie (čl. 254 Colného kódexu), 
 2. dočasné použitie (čl. 250 až 252 Colného kódexu),    
ustanovenia čl. 150 ods. 3 Delegovaného nariadenia a príslušného osobitného colného režimu týmto nie sú 
dotknuté, 

b) prepustenie tovaru do colného režimu vývoz alebo spätný vývoz (okrem colného režimu pasívny zušľachťovací 
styk); ustanovenia čl. 150 ods. 4 Delegovaného nariadenia a príslušného osobitného colného režimu týmto nie sú 
dotknuté. 

 
(83) Do iného colného režimu nie je možné prepustiť tovar z osobitného colného režimu zápisom do evidencie deklaranta.  

 
(84) Zápis do evidencie deklaranta pri ukončení colného režimu colné uskladňovanie nemôže byť použitý po uskladnení vo 

verejnom  colnom sklade:  
a) typu II (za povinnosti uvedené v ustanovení čl. 242 ods. 2 Colného kódexu zodpovedá držiteľ colného režimu a nie 

držiteľ povolenia), 
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b) typu III (tento prevádzkujú colné orgány).  
 

7. diel Centralizované colné konanie   
1. oddiel Všeobecné ustanovenia 

(85) Centralizované colné konanie pre zjednodušené colné konanie umožňuje použitie zápisu do evidencie deklaranta alebo 
zjednodušeného CV k uskutočneniu colných formalít v členskom štáte EÚ, kde je držiteľ povolenia usadený, k vývozu 
alebo dovozu tovaru kdekoľvek na území EÚ.  

 
(86) Žiadateľom o povolenie na centralizované colné konanie môže byť len držiteľ povolenia AEO pre zjednodušené postupy 

(čl. 179 ods. 2 Colného kódexu). 
 

(87) Príslušným colným úradom na prijatie žiadosti a vydanie povolenia na centralizované colné konanie je colný úrad 
uvedený v odseku 4 tohto nariadenia.  

 
(88) V súvislosti s prijatím žiadosti, preverením kritérií a vydaním povolenia použije príslušný colný úrad primerane 

ustanovenia odsekov 4 až 33 tohto nariadenia.    
 

(89) Centralizované colné konanie sa môže uplatňovať formou: 
a) predloženia štandardného CV v súlade s ustanovením čl. 162 Colného kódexu, 
b) predloženia zjednodušeného CV v súlade s ustanovením čl. 166 Colného kódexu, 
c) zápisu do evidencie deklaranta v súlade s ustanovením čl. 182 Colného kódexu. 

 
(90) Vydaniu povolenia na centralizované colné konanie musí predchádzať konzultačné konanie s colnými orgánmi/colnými 

úradmi podľa postupu určeného ustanovením čl. 229 Vykonávacieho nariadenia. Kontaktným miestom voči ostatným 
členským štátom EÚ v prípade konzultačného konania pri vydávaní povolenia na centralizované colné konanie je odbor 
colný sekcie daňovej a colnej FR SR. 

 
(91) Príslušný colný úrad vydá povolenie na centralizované colné konanie v súlade s ustanovením čl. 229 až 233 

Vykonávacieho nariadenia a len na základe súhlasného stanoviska konzultovaného colného úradu. Za súhlasné 
stanovisko bude colný úrad považovať aj nedodržanie lehoty na konzultáciu v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 3 
Vykonávacieho nariadenia. 

 
(92) Ak sa má centralizované colné konanie uskutočňovať formou zápisu do evidencie deklaranta, postupujú colné úrady pri 

vydávaní povolenia v súlade s podmienkami uvedenými v ustanoveniach čl. 150 Delegovaného nariadenia a čl. 234 až 
236 Vykonávacieho nariadenia. 

 
(93) Ak sa centralizované colné konanie bude uplatňovať len v rámci pôsobnosti finančnej správy a to formou ustanovenou 

v odseku 79 tohto nariadenia, colný úrad bez ohľadu na ustanovenie čl. 179 ods. 1 druhý pododsek Colného kódexu 
upraví podmienky uplatňovania v povolení. 

 
(94) Do zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz a automatizovaného systému vývozu môže colný 

úrad príslušný na vydanie rozhodnutia zamietnuť žiadosť o centralizované colné konanie, ak by povolenie spôsobilo 
neprimeranú administratívnu záťaž (čl. 20 Nariadenia o prechodných ustanoveniach). Do zavedenia systému 
centralizovaného colného konania pre dovoz a automatizovaného systému vývozu môže vydať príslušný colný úrad 
povolenie na centralizované colné konanie, prípadne akceptovať vydanie povolenia z pozície participujúceho colného 
úradu pri vydaní povolenia pre centralizované colné konanie iným členským štátom EÚ len ak: 
a) povolenie nespôsobí neprimeranú administratívnu záťaž (čl. 20 Nariadenia o prechodných ustanoveniach), a 
b) bude uplatňované iným postupom ako elektronickým spracovaním dát.  

     
2. oddiel Spolupráca pri vydaní povolenia na centralizované colné konanie colnými orgánmi iného 

členského štátu EÚ 
(95) V prípade, kedy iný členský štát EÚ zašle na posúdenie návrh povolenia na centralizované colné konanie, odbor colný 

sekcie daňovej a colnej FR SR návrh povolenia spolu so žiadosťou a informáciami potrebnými na udelenie povolenia 
prijme.   
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(96) Odbor colný sekcie daňovej a colnej FR SR následne zašle žiadosť a návrh povolenia na centralizované colné konanie 
priamo dotknutému colnému úradu spolu s oznámením dátumu prijatia návrhu povolenia, od ktorého začína plynúť 
lehota 60 dní na zaslanie akýchkoľvek námietok k návrhu povolenia v súlade s ustanovením čl. 229 ods. 3 a 4 
Vykonávacieho nariadenia. 

 
(97) Príslušný dotknutý colný úrad začne rokovania so spoločnosťou, ktorá je zahrnutá v návrhu povolenia na centralizované 

colné konanie a podľa ustanovenia čl. 229 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia oznámi svoje prípadné pripomienky 
k návrhu povolenia spolu s ich riadnym odôvodnením prostredníctvom odboru colného sekcie daňovej a colnej FR SR 
povoľujúcemu colnému orgánu iného členského štátu EÚ tak, aby bola dodržaná stanovená 60-dňová lehota.  

 
(98) Pri posudzovaní návrhu povolenia na centralizované colné konanie, zaslaného z iného členského štátu, colný úrad 

uplatní rovnaké podmienky ako pri návrhu národného povolenia. Pri poskytovaní súhlasného stanoviska k návrhu 
povolenia zaslaného z iného členského štátu colný úrad zaeviduje toto povolenie v APV ISST DS a v stanovisku uvedie 
podmienku, že CV podané na území SR musia obsahovať evidenčné číslo povolenia pridelené APV ISST DS. 

 
(99) V prípade, že príslušný dotknutý colný úrad nebude mať žiadne pripomienky k návrhu povolenia na centralizované colné 

konanie, bezodkladne písomne prostredníctvom elektronickej pošty túto skutočnosť oznámi odboru colnému sekcie 
daňovej a colnej FR SR a ten následne príslušnému členskému štátu EÚ, ktorému žiadateľ predložil svoju žiadosť 
o povolenie na centralizované colné konanie. Ak sa príslušný colný úrad v stanovenej lehote nevyjadrí k návrhu 
povolenia, má sa za to, že s jeho návrhom súhlasí. 

 
(100) V prípade, že príslušný colný úrad bude mať k návrhu povolenia na centralizované colné konanie pripomienky, zašle ich 

bezodkladne elektronickou poštou odboru colnému sekcie daňovej a colnej FR SR tak, aby bola dodržaná lehota 
uvedená v odseku 95 tohto nariadenia. Po konzultácii s dotknutým colným úradom budú prostredníctvom odboru 
colného sekcie daňovej a colnej FR SR pripomienky odoslané priamo povoľujúcemu colnému orgánu členského štátu 
EÚ. 

 
(101) Po prijatí kópie povolenia na centralizované colné konanie od vydávajúceho colného orgánu iného členského štátu EÚ 

odbor colný sekcie daňovej a colnej FR SR bezodkladne toto povolenie ďalej postúpi príslušnému colnému úradu v SR.   
 

(102) V súlade s ustanoveniami čl. 26, 191 a 192 Colného kódexu má vydané povolenie na centralizované colné konanie 
a zistenia vykonané počas kontroly colnými orgánmi rovnaké právne účinky a rovnakú dôkaznú silu vo všetkých 
participujúcich členských štátoch EÚ.      
 
3. oddiel Povolenie na centralizované colné konanie vydané colnými orgánmi SR 

(103) V prípade, že povolenie na centralizované colné konanie budú vydávať colné orgány SR, zašle príslušný povoľujúci 
colný úrad kópiu žiadosti, návrh povolenia a všetky potrebné doklady v súlade s ustanovením čl. 229 ods. 2 
Vykonávacieho nariadenia odboru colnému sekcie daňovej a colnej FR SR do 30 dní od prijatia žiadosti. V odsekoch 9  
až 11 návrhu povolenia budú uvedené colné úrady, ktoré na povolení participujú. Návrh povolenia odbor colný sekcie 
daňovej a colnej FR SR bezodkladne odošle príslušnému participujúcemu colnému orgánu iného členského štátu EÚ na 
posúdenie a oznámenie prípadných podmienok v súlade s ustanovením čl. 229 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia.  

 
(104) Prípadné pripomienky participujúcich colných úradov iných členských štátov EÚ k návrhu povolenia na centralizované 

colné konanie sú opäť riešené prostredníctvom odboru colného sekcie daňovej a colnej FR SR, ktorý ich odovzdá 
povoľujúcemu colnému úradu v SR. V prípade, ak príslušný povoľujúci colný úrad akceptuje všetky prijaté pripomienky 
z iného členského štátu EÚ, zapracuje ich do návrhu povolenia a vydá povolenie na centralizované colné konanie. Kópiu 
povolenia na centralizované colné konanie v slovenskom a anglickom jazyku zašle bezodkladne príslušný povoľujúci 
colný úrad príslušnému dotknutému colnému úradu v inom členskom štáte prostredníctvom odboru colného sekcie 
daňovej a colnej FR SR, ktorý vedie evidenciu povolení na centralizované colné konanie. 

 
(105) V prípade, že pripomienky zaslané participujúcim colným orgánom iného členského štátu EU nie sú akceptovateľné 

a colné orgány nedospejú v stanovenej lehote k dohode, zamietne povoľujúci colný úrad v SR žiadosť v rozsahu 
vznesených námietok v súlade s ustanovením čl. 229 ods. 3 druhý pododsek Vykonávacieho nariadenia.       

 
(106) Tento postup sa použije primerane aj pre zmeny podliehajúce oznámeniu o zmene povolenia vydaného colnými orgánmi 

SR.  
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8. diel Spoločné ustanovenia 
(107) Príslušný colný úrad dohliada na podmienky a kritériá, ktoré má držiteľ povolenia na zjednodušené colné konanie 

a centralizované colné konanie spĺňať a taktiež na plnenie povinností vyplývajúcich držiteľovi povolenia z rozhodnutia 
(čl. 23 ods. 5 Colného kódexu). Minimálne jedenkrát v priebehu troch rokov vykoná príslušný colný úrad preverenie 
kritérií potrebných na vydanie povolenia na zjednodušené colné konanie a centralizované colné konanie postupmi 
preverovania uvedenými v  smernici SHS a to vrátane dokumentácie výsledkov preverovania. Minimálne jedenkrát ročne 
vykoná príslušný colný úrad monitoring vybraných kritérií potrebných na vydanie povolenia na zjednodušené colné 
konanie a centralizované colné konanie postupmi preverovania uvedenými v smernici SHS a to vrátane dokumentácie 
výsledkov monitoringu. Ak je držiteľ povolenia na zjednodušené colné konanie a centralizované colné konanie súčasne 
schválený hospodársky subjekt, monitorovanie plnenia kritérií, ktoré boli podmienkou na vydanie daného druhu 
povolenia AEO a ktoré sú identické s kritériami, ktoré boli podmienkou na vydanie daného druhu povolenia na 
zjednodušené colné konanie a centralizované colné konanie, uskutočňuje oddelenie SHS Žilina, v súčinnosti s miestne 
príslušnými colnými úradmi v zmysle smernice SHS. Minimálne jedenkrát ročne vykoná colný úrad taktiež preverenie 
plnenia povinností vyplývajúcich držiteľovi povolenia z rozhodnutia a vypracuje úradný záznam, ktorý bude súčasťou 
spisu rozhodnutia o povolení na zjednodušené colné konanie a centralizované colné konanie. 

 
(108) U držiteľa povolenia podľa odseku 107 tohto nariadenia, ktorý vznikol pred menej ako troma rokmi, vykonáva colný úrad 

prvý rok po vydaní povolenia podrobný dohľad spôsobom uvedeným v odsekoch 12 až 21 tohto nariadenia. 
 

(109) Ak colný úrad preverením zistí, že vydané rozhodnutie o povolení na zjednodušené colné konanie nie je v súlade 
s colnými predpismi, môže takéto rozhodnutie kedykoľvek vyhlásiť za nulitné, zmeniť ho alebo zrušiť (čl. 23 ods. 3 
Colného kódexu).  

 
(110) V osobitných prípadoch colné úrady: 

a) opätovne posúdia rozhodnutie o povolení na zjednodušené colné konanie (čl. 15 Delegovaného nariadenia), 
b) pozastavia účinnosť rozhodnutia o povolení na zjednodušené colné konanie, ktoré sa nemá vyhlásiť za nulitné, 

zrušiť ani zmeniť (čl. 16 Delegovaného nariadenia). 
 

(111) Ak bola pozastavená účinnosť rozhodnutia o povolení na zjednodušené colné konanie z dôvodu, že podmienky pre 
dané rozhodnutie nie sú splnené alebo nie sú plnené povinnosti uložené rozhodnutím a držiteľ povolenia neprijal 
v predpísanej lehote opatrenia potrebné na splnenie podmienok, colný úrad takéto rozhodnutie zruší (čl. 15 
Vykonávacieho nariadenia). Ustanovenia odseku 42 písm. c) tohto nariadenia týmto nie sú dotknuté.  

 
(112) Ak bude spolu s tovarom, na ktorý je možné uplatniť zjednodušený postup, dodaný aj tovar, na ktorý sa nevzťahuje 

zjednodušený postup, alebo na ktorý sa nebude môcť uplatniť zjednodušený postup, všetok tovar sa prepustí do 
navrhovaného colného režimu s uplatnením štandardného postupu pri colnom konaní s dodržaním všetkých colných 
formalít upravených colnými predpismi. 

 
(113) Ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa použijú len 

v prípadoch, ktoré nie sú upravené colnými predpismi. 
 
9. diel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

(114) Zrušuje sa nariadenie GR CR SR č. 37/2009 „Colné konanie zjednodušeným postupom“. 
 

(115) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 03. júna 2016 
 
 
V Bratislave 31. mája 2016 

Ing. František Imrecze 
prezident finančnej správy 
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